
Ogłoszenie 
 

Działając na podstawie Uchwały Nr 147/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 

stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu,  

 

Burmistrz Nowego Stawu 

ogłasza 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków 

sprzyjających rozwojowi sportu w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku. 

 

I. Rodzaj zadania 

 

1.  Konkurs obejmuje powierzenie lub wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu, 

służących realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 4 uchwały Rady Miejskiej w Nowym 

Stawie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu, tj.: 

a) poprawie warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, 

b) osiągnięciu wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych, 

c) umożliwieniu dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej mieszkańcom gminy, 

d) promocji sportu i aktywnego stylu życia. 

 

2.   Udzielona dotacja może być przeznaczona w szczególności na: 

1) realizację programów szkolenia sportowego, 

2) zakup sprzętu sportowego, 

3) pokrycie kosztów organizowania i uczestnictwa w zawodach oraz rozgrywkach 

sportowych (m.in. pokrycie kosztów wynagrodzenia dla sędziów, wnoszenia opłat 

startowych i opłat wpisowych związanych z udziałem w zawodach sportowych, uiszczanie 

należnych opłat na rzecz właściwych związków sportowych, kosztów transportu, 

zapewnienia ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych), 

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej, 

6) kosztów okresowych badań lekarskich zawodników zrzeszonych w klubie sportowym, 

7) kosztów ubezpieczenia zawodników zrzeszonych w klubie sportowym, 

8) kosztów obsługi administracyjnej projektu, 

jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który 

otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej 

prowadzonej przez ten klub. 

 

3.   Z dotacji nie mogą być finansowane wydatki z tytułu: 

 1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego, 

 2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub   

 zawodnika tego klubu, 

3) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu 

 papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także zaległości z tytułu  

podatków i składek ZUS 

4) budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu, 

5) poniesione przez klub sportowy przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji na  

realizację zadania. 

 

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy 

 

Na realizację wymienionego w pkt. I zadania w budżecie Gminy zaplanowano środki finansowe w 

kwocie 116 000,00 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy złotych). 



III. Zasady przyznawania dotacji 

 

Zasady przyznawania wsparcia finansowego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów 

publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na 

obszarze Gminy Nowy Staw, określa Uchwała Nr 147/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Nowym 

Stawie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu. 

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania 

 

1.    Zadania powinny być realizowane na terenie miasta i gminy Nowy Staw w okresie: od dnia 

podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania 

zadań zostaną określone w zawartych umowach. 

2.     Dotacja przyznawana jest w wysokości do 100 % całkowitych kosztów zadania. 

3.   Zadania powinny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz 

obowiązującymi standardami i powinny przyczyniać się do realizacji celu publicznego. 

4.     Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem: 

a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty 

potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, 

b) statut (w przypadku składania oferty po raz pierwszy lub gdy uległ zmianie), 

C) Umowę partnerską lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt IV.1 partnera, 

d) kserokopie posiadanych licencji trenerów, 

e) kserokopie posiadanych licencji zawodników lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa 

we współzawodnictwie sportowym, 

f) ostatnie sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja 

dodatkowa), 

g) inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. 

5.   W przypadku błędów rachunkowych, pisarskich, braku załącznika Burmistrz Nowego Stawu 

wyznacza 3 dniowy termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia i uzupełnienia, o ile nie będzie 

to powodowało istotnych zmian treści oferty. 

6.    Oferty, które nie zostały uzupełnione, poprawione lub zostały złożone po terminie pozostawia 

się bez rozpatrzenia.  

7.   Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania 

oraz do zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w sposób i terminie określonym w umowie. 

8. Dane osobowe zawarte w ofercie realizacji zadania publicznego będą przetwarzane przez 

Burmistrza Nowego Stawu w celu realizacji zadań związanych z udzielaniem dotacji, zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Wymóg podania danych osobowych osób 

upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego oraz osób 

upoważnionych do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty wynika z ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 1468 ze zm.) oraz z uchwały nr 

147/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu.  

 

V. Termin składania ofert 

 

1.   Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają ofertę w terminie 21 dni od ogłoszenia 

konkursu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw w 

zaklejonej kopercie z napisem: „Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu tworzenia 

warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku.” 

2.   Termin składania ofert mija 24 lipca 2020 r. o godz. 14.00. Decyduje data wpływu, a oferty 

złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia. 



VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty 
 

1.   Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez 

Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Nowego Stawu. 

2.   Oferty, złożone na niewłaściwych formularzach zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 

Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 147/XVIII/2016 Rady Miejskiej w 

Nowym Stawie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

sportu. 

3.    Przy ocenie ofert Komisja Konkursowa bierze pod uwagę: 

1) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 4 uchwały Rady Miejskiej w Nowym 

Stawie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu, 

2) możliwość realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu podanych informacji, 

3) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego 

zadania mającego wpływ na realizację celu publicznego, 

4) jakość zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie 

publiczne, 

5) realizację zleconych zadań publicznych przez podmiot w latach poprzednich, w tym rzetelność i 

terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

4.     Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotacje, rodzaj zadań i kwotę przyznaną na ich 

realizację, zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym 

Stawie, na stronie internetowej  pod adresem: www.nowystaw.pl oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

1.   Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie na podstawie pisemnej umowy 

zawartej pomiędzy Gminą a podmiotem, któremu przyznano dotację. 

2.     Podmiot, który otrzyma dotację jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji finansowo – 

księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami 

wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., 

poz. 351 ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz 

ocenę prawidłowości rozliczenia kwoty dotacji. 

3.    Rozliczenie przyznanych środków nastąpi w formie sprawozdania z wykonania zadania, które 

podmiot będzie zobowiązany złożyć w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania. 

4.    Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny. 

5.    Burmistrz unieważnia konkurs, jeżeli: 

       a) nie wpłynęła żadna oferta, 

       b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. 

6.  Informację o unieważnieniu lub odwołaniu naboru ofert Burmistrz podaje do publicznej 

wiadomości w sposób określony w pkt VI.4. 

7.    Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim 

w Nowym Stawie, ul. Bema 1, pok. nr 3 lub telefonicznie pod nr tel. 55 271 51 10 wew. 31 (od 

poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu). 

 

 

Nowy Staw 03.07.2020 r. 

http://www.nowystaw.pl/

